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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: IKT, internet, interaktívne materiály, dištančné vzdelávanie 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na využitie internetu vo vyučovacom procese, jeho význam 

v dištančnom vzdelávaní, vzdelávacie portály a interaktívne učebné materiály. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 význam využívania internetu vo vyučovacom procese 

 vzdelávacie portály 

 interaktívne učebné materiály  

 výmena skúseností, diskusia 

 

V súčasnej situácii, kedy sa na školách vyučuje dištančnou formou sú technické prostriedky a internet 

nevyhnutnou podmienkou k vzdelávaniu žiakov. Internet má mnoho nesporných výhod ako 

napríklad: Rýchly prístup k informáciám, jednoduché intuitívne ovládanie, obsahuje množstvo 

grafických informácií, zvukových informácií, možno tu nájsť i animácie rôznych situácií, ktoré 

možno využiť pri vyučovacom procese a je stálym zdrojom informácií. 

Internet možno využívať ako jedno z multimédií nielen na získavanie informácií ale aj na získavanie 

nových poznatkov, ich opakovanie, upevňovanie a v neposlednom rade na ich aktualizáciu, keďže na 

internetových www stránkach sú informácie neustále online aktualizované. Aby však takéto stránky 

boli kvalitné musia spĺňať určité didaktické pravidlá, ktorými sa vyučovanie riadi. Kvalitné 

vyučovacie www stránky by nemali obsahovať iba strohé informácie, ale mali by užívateľa 

predovšetkým motivovať aby bol ochotný ponúkané informácie prijímať. A to takou formou, ktorá 

umožní proces učenia. Čo však robí vyučovanie vyučovaním sú najrôznejšie fixačné metódy. Teda 

vyučovacia www stránka by mala obsahovať potrebné množstvo informácií v pútavej grafickej 

forme, ale taktiež i rôzne doplňujúce otázky, testy, cvičenia a samostatné úlohy.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2


Členovia klubu sa zhodli v názore že  čo sa týka stredoškolskej matematiky, tak tieto parametre 

najviac spĺňa vzdelávací portál Planéta vedomostí. Pre žiakov základných škôl je hravou formou 

a interaktívne sprístupňované učivo na mnohých vzdelávacích portáloch, stredné školy však nie je 

v slovenskom jazyku príliš veľký výber. Učitelia matematiky však môžu využívať napríklad 

interaktívne materiály z planimetrie a stereometrie, ktoré sú znázorňované v programe Geogebra. 

Spúšťanie rôznych animácií na hodinách si tiež vyžaduje výkonný internet v triedach a interaktívne 

tabule, ktoré by vyučovací proces zjednodušili. Interaktívne tabule spolu s kvalitnými notebookmi 

majú byť zaobstarané z finančných prostriedkov projektu a v ďalšom školskom roku sa už budú 

využívať.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Vzdelávanie prostredníctvom moderných technológií a internetu poskytuje nové možnosti. Nemožno 

však zabúdať na klasické vyučovanie, ktoré je a bude pravdepodobne nezastupiteľné i v budúcnosti. 

Kombináciou oboch, klasického vyučovania a vyučovania s využitím IKT však možno dosiahnuť 

lepší efekt vyučovania, čo sa prejaví v zmene postojov a tiež zlepšení výsledkov študentov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  13. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


